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حقوق اإلنسان تدين باإلنسانية
فاطمة بنت نا�صر

الكاتب ُم َّمد بوبو�ش ،عرب مقاله «حقوق الإن�سان يف الفكر الإ�سالمي» ،والذي َّ
مت ن�شره يف جملة «التفاهم» ،م�س�ألة حقوق الإن�سان يف الإ�سالم ،وهي م�س�ألة
يتناول
ُ
�إن تعلقت مب�صطلح «حقوق الإن�سان» تعترب معا�صرة ،و�إن تعلقت مبفهوم تكرمي الإن�سان تعترب تقليدية؛ وذلك حلداثة املفهوم الأول ولأ�سبقية الغرب يف املطالبة به،
وهو ينطوي على مبادئ عِ دَّة؛ منها ما يجد القبول يف الفكر الإ�سالمي ،ومنها ما يجد الرف�ض .يعر�ض هذا املقال تلخ�صياً ملا كتبه بوبو�ش ،مت�ضمناً بع�ض املالحظات
والآراء ال�شخ�صية.
من ُمنطلق ذكر تكرمي الإن�سان عن �سائر املخلوقات
يف القر�آن وت�شريفه بخالفة الأر�ض لعمارتها ،ت�أتي
ال�شريعة الإ�سالمية كد�ستور يحوي كافة احلقوق الفردية
واالجتماعية ،بل �إنها ح�سب الكاتب �سبقت املواثيق
واملعاهدات الدولية بقرون من حيث تكرمي الإن�سان.
بعدها ،يف�صل الكاتب احلديث حول حقوق الإن�سان يف
الفكر الإ�سالمي؛ وذلك بتناول ثالثة حماور رئي�سة؛
هي:
 -1الد�ستور الإلهي وحقوق الإن�سان.
 -2تق�سيمات حقوق الإن�سان يف الإ�سالم.
 -3نقاط االتفاق واالختالف بني الفكر الغربي والفكر
الإ�سالمي.
* الد�ستور الإلهي وحقوق الإن�سان:

ينطلق الكاتب يف احلديث هنا من نقطتني؛ �أوالهما:
التف�صيل يف منطلق «اخلالفة» ،وكون الإن�سان يف الإ�سالم
خليفة اهلل -عز وجل -يف هذه الأر�ض ،وكيف لهذا
املنطلق �أن يو�سع النظرة من حقوق الإن�سان ال�ضيقة �إىل
نظرة �شاملة حول تكرمي الإن�سان ككل ولي�س حقوقه
فقط .ونرى كيف �أن ر�سالة الإ�سالم للإ�سالم وتكليفه
باخلالفة يف الأر�ض قد �أ�سهمت يف ت�شكيل و�صياغة تكرمي
الإن�سان و�صون حقوقه؛ فهو اخلليفة الذي ي�ستوجب
�صونه ورعايته .وهذا اخلليفة قد ُولِد كما يرى الكاتب
على الفطرة التي جتنبه االنحراف ،و�إن حاد عن الدرب
القومي؛ فذلك التباعه ال�شهوات �أو ل�سوء يف الرتبية،
وكالهما ي�ستوجب العقاب .و�إ�ضافة �إىل الفطرة ال�سليمة،
هناك تكرمي �آخر يتعلق مبد هذا الإن�سان «بالبيان» الذي
م َّكنه من �صياغة وترتيب �أفكاره ،وحتويل �إبداعاته �إىل
حقائق ملمو�سة و�أو�صاف حم�سو�سة .ويف كل احلاالت،
ف�إ َّن تكرمي الإن�سان يف الإ�سالم َّ
ْ
اجلانبي الن�سبي
غطى
واملطلق؛ حيث ك َّرمه يف اجلانب الن�سبي مبنحه مميزات
عن غريه جعلت املخلوقات الأخرى م�سخر ًة خلدمته،
ومن اجلانب املطلق الإقرار العام الثابت بكرامة الإن�سان
وتر�سيخ العالقات االجتماعية على هذا الأ�سا�س.

يجعل �أمر تطبيقها من ال�ضروريات والواجبات ال�شرعية؛
وبالتايل تتخطى ت�صنيف احلقوق ال�ضيقة؛ فهي �أوامر
ونوا ٍه ُملزمة .ويقول الكاتب �إن من �أهم عيوب القانون
الدويل يف حقوق الإن�سان هو عدم �إمكانية �إحقاق القانون؛
حيث ال توجد مرجعية ق�ضائية للعودة �إليها ،بينما ال
يعاين الت�شريع الإ�سالمي يف حقوق الإن�سان من هذه
امل�شكلة؛ فالفرد �سواء كان م�سلماً �أو غري م�سلم يعي�ش يف
حماية الإ�سالم ،فهو يلج�أ للق�ضاء وي�أخذ حقه .وهذا من
وجهة نظري حجة غريبة؛ فالأعراف واملواثيق الدولية
ت�صبح �إلزامية مبجرد االعرتاف بها ،وحينها تطوع الدول
قوانينها لتنفيذ و�صون هذه احلقوق مهما كان جن�س �أو
ديانة ال�شخ�ص ،بينما الق�ضاء الإ�سالمي الذي يتكلم عنه
الكاتب فهو ي�صاغ ح�سب املذاهب ال�شائعة ،وهناك �أحكام
ال ت�ساوي بني امل�سلم و�أ�صحاب الديانات الأخرى .فهل من
التكرمي �أو من حقوق الإن�سان �أن يجرب �شخ�صا -مهما
كانت عقيدته -على �أن يحتكم ب�أحكام ديننا مهما كانت
�إن�سانية تلك الأحكام؟ �إن ربط القانون بدين معني قد
ين�ش�أ ب�سببه ح�سا�سيات ملختلف الديانات ،وهذا �أمر طبيعي
�إن كنا ف�ضلنا �شريعة معينة للف�صل بني النا�س .لهذا؛
نرى �أن البلدان العربية قد ُترحل الغرباء ليحتكموا �إىل
قوانني بلدانهم مع حفظ حق الدولة يف عدم ال�سماح
بدخول ذلك املذنب �إليها مرة �أخرى.
* تق�سيم احلقوق واحلريات يف الإ�سالم:

يتحدَّث الكاتب عن احلريات ُمنطلِقاً من مبد�أ احلريات
ال�شخ�صية ومبد�أ احلقوق ال�شخ�صية� .أما احلريات
ال�شخ�صية ،فريى الكاتب �أ َّنها حريات ُمقيدة ،طاملا �أ َّن
هناك واجبات على الأفراد يقومون بها تابعني حدود اهلل
من حالل وحرام؛ لهذا لي�ست هناك حرية مطلقة يف
الإ�سالم .كما �أن الإن�سان ملزم �إ�سالم ًّيا مبراعاة املجتمع
و�أفراده ،فعليه �أن يطبق مبادئ التكافل االجتماعي التي
بدورها حتقق احلماية من موجات اال�ستغالل املادي التي
تع�صف بالعامل .ومن حقوق الإن�سان يف الإ�سالم :احلق يف
احلياة والإلزام بحفظ النف�س وحترمي �إزهاقها ،وحفظ
* م�صادر حقوق الإن�سان يف الإ�سالم:
حق النا�س يف االعتقاد والتعبري.
َت ْن ُبع م�صادر حقوق الإن�سان يف الإ�سالم من م�صادر َ َ
فنى �أ َّن احلقَّ الأول جاء للحفاظ على احلياة ب�صفتها
الت�شريع الإ�سالمي؛ املتمثلة يف :القر�آن ،وال�سنة النبوية ،هبة ربانية وهبها اهلل وال يجوز �أن يكون خيار �إنهائها حقاً
والإجماع  ،واالجتهاد .وكونها جزءا من الت�شريع الرباين ،من حقوق عباده ،وهذا يعاك�س التوجهات الداعية �إىل �أن

يكون �إنهاء احلياة خياراً �شخ�ص ًّيا (كاالنتحار والإجها�ض)،
�أو خياراً �إن�سانياً (كاملوت الرحيم) يف حاالت انعدام الأمل
يف العالج وا�ستمرار املعاناة� .أ َّما احلق الثاين ،فيتعلق
بحرية االعتقاد والتعبري ..يقول الكاتب �إ َّن الإن�سان
يولد ح ًّرا وله احلق يف اعتناق �أي معتقد� ،إال �أ َّن الكاتب
يخ�ص�ص هذا الأمر ب�أنه ينطبق على غري امل�سلمني� .أما
امل�سلم ،فال يجوز �أن يبدل دينه ويربر ذلك ب�أن الردة
فتنة يف الدين .والغريب يف قول الكاتب هذا �أنه يناق�ض
العديد من الآيات القر�آنية« :فمن �شاء فلي�ؤمن ومن �شاء
فليكفر»؛ فالأفعال يف هذه الآية ِّ
تبي االنتقال من �شيء
ل�شيء �آخر .فمن �سي�ؤمن بال �شك كان كافراً ،ومن �سيكفر
فال �شك �أنه كان م�ؤمناً .كما �أن املبد�أ القر�آين (ال �إكراه
يف الدين) ال ميكن �أن ُيقابله �إلزام امل�سلم ب�أنْ يبقى على
�إميانه رغم خروجه النف�سي عنه؛ فذلك �سيزيد من وجود
من يبطنون عك�س ما يظهرون وقد ي�ضرون الدين �أكرث
ببقائهم فيه دون قناعة.
* نقاط االختالف واالتفاق بني الفكر الغربي
والإ�سالمي

الكاتب عِ َظم ال�شقاق بني الفكر ْين؛ لدرجة قوله �إ َّنه
َي َرى
ُ
ال ُيكن مقارنة املنظومتني ببع�ضهما -رغم �أنه �سيورد
الحقاً خم�سا من نقاط االتفاق بني املنظومتني؛ وهي:
�سوا�سية النا�س ،ومنع التعذيب ،وحماية القانون ،وبراءة
املتهم حتى �إدانته ،وحقوق عامة �أخرى :كالتملك وال�صحة
والتعليم والعمل�..إلخ)� .أما نقاط االختالف ،فهي ح�سب
قوله :التمايز والتمييز؛ فريى الكاتب يف هذا ال�ش�أن �أن
الإ�سالم ال ي�صح �أن ي�ستورد منظومة القيم الغربية؛ فهذا
َح َرم امل�سلمني من �صياغة منظومتهم اخلا�صة ،وحرم
الغرب من اال�ستفادة من الإ�سهام الإ�سالمي ليحرره من
التف�سخ االجتماعي الذي يعانيه!
وختاماً ..وجدتُ
الكاتب ُيعار�ض القيم الغربية دون حجة
َ
حقيقية �سوى �أنها غربية ولي�ست �إ�سالمية! بينما هي ن�أت
بنف�سها عن هذا ،و�أجمع عليها الغرب وال�شرق مبختلف
دياناتهم .فالإن�سانية ال تتعار�ض مع الدين ،ولكن الدين
يتعار�ض مع الإن�سانية بر�ؤيته التمييزيه ملعتنقيه مقارنة
بغريهم ..وهذا بدوره ين�سف �أهم احلقوق؛ وهو :امل�ساواة
املطلقة بني الب�شر.
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